
Id: 786F8397-6B5D-4705-A2C4-4B84E7293981. Uchwalony Strona 1 
 

UCHWAŁA NR XXIX/320/2013 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W. B.*)  

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. 
poz. 594) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miasta uchwala co następuje:  

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi Pani W. B. na brak pomocy ze strony gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu uznaje skargę za nieuzasadnioną.  

§ 2.  

Zatwierdza sie odpowiedź na skargę, jak w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjecia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  

 
 

Marceli Czerwiński 



Id: 786F8397-6B5D-4705-A2C4-4B84E7293981. Uchwalony Strona 1 
 

 

Uzasadnienie 

Pani W. B.*) zam. w Sandomierzu przy ul.*) złoŜyła  skargę do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydział Polityki Społecznej w Kielcach na działalność gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
polegającą na braku pomocy dla wnoszącej skargę oraz Pani L. J.*) i Pana K. R.*) (pismo znak: 
PS.V.1411.3.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku)  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013r.  po przeanalizowaniu dokumentów 
przedstawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu (pismo znak: PS.070.53.2013 z dnia 2013-
05-28) oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora jednostki stwierdza:  

Pani W. B.  widnieje w ewidencji klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu od 2005 roku. 
Korzystała z pomocy zgodnie z ustawami:  

- o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. – zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne bezzwrotne,  

- o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” z 29 grudnia 2005r. – zasiłki 
celowe na zakup produktów Ŝywnościowych,  

- o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. – zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny, dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatek z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka.  

- o postepowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. – 
zaliczka alimentacyjna  

- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.  

Ze względu na dochód rodziny przekraczający wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń pienięŜnych, od sierpnia 2011 roku Pani B. nie korzysta z pomocy finansowej. 
Z przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wywiadu środowiskowego wynika, 
Ŝe mieszka wspólnie z pełnoletnią pracującą córką R.*). Pani B. posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 
o całkowitej i trwałej niezdolności do pracy – otrzymuje świadczenie emerytalne. Córka R. posiada 
orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Sandomierzu 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności okresowo do 2014 roku uprawniające do pobierania zasiłku 
pielęgnacyjnego.  

Źródłem utrzymania tej dwuosobowej rodziny jest: emerytura, zasiłek pielęgnacyjny Pani W. B., zasiłek 
pielęgnacyjny córki, wynagrodzenie za pracę córki.  

W nawiązaniu do zarzutów Pani B. dotyczących braku pomocy dla Pani L. J. i P. K. R. Komisja Rewizyjna 
ustaliła;  

- Pani L. J. pozostaje w zainteresowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej i korzysta z róŜnych form pomocy, są to 
świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Pani J. oświadczyła na piśmie, Ŝe środki finansowej jakimi dysponuje 
wystarczają na zabezpieczenie bieŜących potrzeb. PowyŜsze informacje potwierdza pracownik socjalny 
pracujący z rodziną oraz kurator sądowy.  

Pan K. R. posiada orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności okresowo do 31.07.2013r.  

Z uwagi na niezdolność do pracy, brak prawa do renty inwalidzkiej, brak własnych źródeł dochodu 
i umiarkowany stopień niepełnosprawności Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przyznał na 
wniosek zainteresowanego, pomoc w formie zasiłku stałego w maksymalnej wysokości zgodnie z art. 37 ust 
2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pan K. R. złoŜył 
oświadczenie pisemne, Ŝe „nie Ŝebrze”, korzysta z bezpłatnych  posiłków w jadłodajni w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, pozostałe posiłki przygotowuje we własnym zakresie.  

 W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe skarga Pani W. B. na działalność 
Gminy Sandomierz i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest nieuzasadniona.  
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 


